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مناظرالنائحين في مصرالقديمة
مفيدة حسن الوشاحى
 مصر، جامعة قناة السويس،أستاذ بكلية السياحة والفنادق

ABSTRACT
SCENES OF MALE MOURNERS IN ANCIENT EGYPT

[EN]

The ancient Egyptians, since prehistoric times, were interested in afterlife death, and they desired that
their afterlife would be like their life. Therefore, they established many funeral rituals and rites to preserve the body and prepared all the furnishings that they needed in the other world. Scenes of burial processions appeared throughout the Egyptian periods, from the Old Kingdom until the end of the GrecoRoman period Including scenes of women mourning and their status, ranks, different ages, and their pale
colors, Many researchers have studied the scenes of female mourning, funeral scenes, and scenes of funeral processions, But there is no study of men expressing sadness and crying, or even the emergence of
men mourning in ancient Egypt, Although it was rare compared to the scenes of female mourning, it reflects the presence of a class of male mourners. This research aims to study the scenes of sadness among
men in general and the mourning durin the funeral procession. Furthermore it sheds light on the expressions and movements of the mourning men.

KEYWORDS: Afterlife , male mourners, scenes, funeral, rituals.
[AR]

 ولذلك أقاموا، ورغبتهم أن تكون حياتهم األخرى مثل حياتهم الدنيا،أهتم املصريون القدماء منذ عصور ما قبل التاريخ بالحياة الخرى بعد املوت
 ظهرت مناظر مواكب الدفن،العديد من الطقوس والشعائر الجنائزية للحفاظ على الجسد وأعدوا لذلك كل األثاث الذى يلزمهم فى العالم الخر
 ومنها مناظر النائحات بأوضاعهن ورتبهن وأختالف،على مر العصور املصرية منذ عصر الدولة القديمة وحتى نهاية العصر اليونانى الرومانى
 ولكن ال، ولقد قام العديد من الباحثين بدراسة مناظر النائحات ومناظر الجنازة ومناظر مواكب الدفن،اعمارهن وأرديتهن بألوانها الشاحبة
 وهي أن كانت قليلة مقارنة بمناظر،توجد دراسة تخص التعبير عن الحزن والبكاء لدى الرجال أو حتى ظهور النائحين الرجال فى مصر القديمة
 دراسة مناظر الحزن لدى الرجال بشكل عام والنائحين فى: يهدف هذا البحث إلى،النائحات إال إنها تعبر عن وجود طبقة من النائحين الرجال
.املوكب الجنائزي وإلقاء الضوء على تعبيرات وحركات الرجال النائحين

. مواكب الدفن، كتاب املوتى، النائحون، املتوفى:الكلمات الدالة
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امللذم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت
اٖخن ى امله غٍون الق ضماء ب ل ب ال وا ف ى الٗىاً ت بموج اهم مى ظ ٖه وع م ا قب ل الخ اعٍش وخت ى الٗه غ الُوه اوى
ً
الغوماوى ؤمال فى الحُاة بٗض املوث ،لظلك ؤقاموا الٗضً ض م ً الُق وؽ الجىائؼٍت والت ى ْه غث ف ى مى اْغ مواك ب ال ضفً
لخضم ت ه ظا املفه وم ال ظى ؤز ظ ف ي ال اً ض ف ى مداول ت الٗ ِل جد ذ عى ،مثلم ا ك ان ٌٗ ِل ف ى خُاج د الضهُوٍ ت،1
وباٖخباع ؤن ؤوػٍغ هو ملك الٗالم لاز غ وجد ول املخ وفى بل ي ؤوػٍ غ ،2ول ظلك جك ون هى ا عخلت هُلُت لىق ل جثم ان املخ وفى
للمقبرة ٖبر الىُل مثل عخلت إلالد ؤوػٍغ بلي ابُ ضوؽ فى م آواكب الضفً فى مىاْغ املقابغ آوكخب الٗالم لازغ .3آ
ً
ً
 4mt & mwtباليؿ بت للمه غٍين الق ضماء ق ِبا ب ًُ اً ،لل ب الح ؼن والبك اء
،
كان امل وث
بهد الل و ال ظى ًسُ الغج ل م ً بِخد ،وٍخمى ون ؤن ً إجمهم امل وث بٗ ض ٖم غ َوٍ ل وق ُسوزت َُبت  i3w nfrق ض
ً
ًهل بلى  5111ؾىت ،ولم ًكً للموث بلها مثل لالهت ألازغيآ ،6به د امل وث املدخ وم ،وق ض ن وع امله غي الق ضًم ف ى ؤبل
ً
ً
ٖب اعاث الح ؼن كالخ الى:آ«آل م ٌؿ خُ٘ ؤى ؤخ ض ؤن ً ضاف٘ ٖن ى ،ؤق ام ك ل خو ف ى املضًى ت مإجم ا وٖ وٍال ٖى ضما عؤى م ا
خضر لى ،بكى كل اصحابى جًغٕ ؤبى وؤمى للموث ،ؤغش ي ٖلى بزوحى  .7»...آ
كان املُ ذ ًخمن ى ؤن يه غب م ً امل وث فف ى هه وم ألاه غام جٓه غ عغبت املل ك ف ى اله غب م ً موج د كم ا فٗ ل إلال د
ؾ ذ «لق ض جلى ب املل ك ً وم موج د كخلى ب ؾ ذ لُ وم موجد ،وجلى ب املل ك ؤهه اف ق هوع موجد كخلى ب ؾ ذ آلهه اف
ً
وألاؾ اَير خ ول
ق هوع موج د ،وق ض جلى ب املل ك ؾ ىت موج د كخلى ب ؾ ذ لؿ ىت موج د» 8كم ا جد ضزذ اًً آا الىه وم آ
املُخت الفُٓٗت آلوػٍغَـ ٖلي ًض ؤزُد ؾذ ،وكظلك هواح ونغار ؤزخُد بًؼَـ وهفخِـ 9آ
ً
ً
ً
ً
ٖل ى ال غغم م ً طل ك ،فاملُ ذ ًغج و قب را جم ُال وصفى ا جم ُال وؤن ٌؿ خمخ٘ بك ل ش ىء ف ي ال غب الجمُ ل ،11آوم ً
ُ
ؤغىُ ت الٗ اػف ٖل ى القُث اع بغصً ت قؿ ر بُت ى م ً الضول ت الوؾ ُى الت ى ج اصى ؤزى اء امل أصب الخان ت بالجى اػاث «اجب ٘
ً
ً
ألاعى وال
قلب ك واملؿ غاث ،اق ٌ ًوم ا جم ُال ؤيه ا الىبُ ل ال ًمك ً للغج ل ؤز ظ ؤق ُائد مٗ د ،ان ى٘ م ا ق ذ ٖل ى آ
لاز غ» ،11وك ظلك « ...ؤه ذ
جس ال قلب ك ؤو ـ ألال م ؾ ُإجُك ً وم الح ضاص ل ً ًغج ٘ البك اء ؤى اوؿ ان م ً الٗ الم آ
ألاهغام ؤن» ...ؤهذ جىام آلهك ؾوف حٗوص ؾوف حؿدُقٔ ،وجموث آلهك ؾوف
غاصعث" لكىك وفى النهاًت كما طكغ هو آ

 1اعمان .275 -274 :1997
SCHWARZ 1988: 69 – 77; IKRAM & DODSON 1998: 103 – 109; MÜLLER 2001: 33, 36; POSENER 2003: 120 – 121.
2 HART 1993: 99 – 102; POSENER 2003: 205 – 206.
3 MAX 1977: 118-121, 176-177; DZIOBEK 1990: 52, 53; SPENCE 1990: 116 – 122; ASMANN 2008: ABB. 4; TYLOR
2001: 132; SÄVE-SÖDERBERGH 1957: PL. XXIV; DAVIES 1915: PL XX, 47; Zeinelabedeen 2017: 19.
4 FAULKNER 1962: 120; ERMAN & GRAPOW (eds.): Wb. Vol.3: 165(9-10), 166 (10), KOPT:S MOY, B, MOOY.

 5صوهان وكوف 187، 186 :1997؛
POSENER 2003: 176 -177.
6 POSENER 2003:176.
7 POSENER 2003: 323.
8 FAULKNER 2007: 224, § 1453.
9

هوهوهج 158 ،154 ،153 :1995؛ ببغاهُم  ،211 :2115مكهض  A 6قكل .19

NUR EL-DIN 1995: 80–84 .
10 MÜLLER 2001: 32.
11Schott & Krieger 1956: 142 – 143 (Verso section C, P) ; POSENER 2003 : 323; Baser TT. 106: PM I, part, 1:
219
حيث استخذم الكاتة  ḥ3wأى الحذاد وكلمة rmw
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جدُ ا» ،12آواؾ خسضم فٗ ل

 13mniبمٗن ي م وث ،وق ض وعص ف ى كخ اب الكه وف ٖل ي لؿ ان بل د الك مـ «ؤه ا

ألاولآ» ،14وٍخمن ى امل وحى اللح ال بالك مـ
ذ مى د آوؤؾ رًذ ف رة قه يرة ف ى مك ان م ُالصى آ
ؤصز ل ف ي الٗ الم ال ظى ؤجِ ُ آ
ألابى اء ه و ؤصاء الُق وؽ الجىائؼٍ ت آوبه ضاء وجوػَ ٘ الوجب اث
وك ظلك لنه م م وحى ؤب غاع ن اص ى اله وث وك ان واج ب آ
ً
والقغابين والؼهوعآ ،45بل ًبنى قبرا آلبُد.16

مصطلحاث النائحين من الشجال
وألان ضقاء والكهى ت لخوصٌ ٘
بٗ ض ألاهته اء م ً ٖملُ ت الخدى ًُِ ،ب ضؤ موك ب ال ضفً ف ى ص حبت ألاه ل وألاق اعب آ
املخوفى وكظلك بٌٗ الىائدين والىائداث ،وقض جدضزذ الوزائق ًٖ الىائداث فى الل ت املهغٍت القضًمت وهم الىاصب اث
ً
والىائد اث ؤزى اء ؤصاء الُق وؽ ؤم ام املقب رة وؤزى اء الغخل ت م ً الك غل بل ى ال غب خُ ث موق ٘ الجباه ت جُمى ا بالغخل ت بل ى
ؤبُ ضوؽ خُ ث م وًَ ٖب اصة وصف ً عؤؽ إلال د ؤوػٍ غ ،17ز م الغخل ت البرً ت وو حب الخ ابوث والخلم ٘ خول د للٗ ؼاء م ٘
وجوص الىاصباث وهً ؾُضاث ؤجيراث مد رفاث زل الخابوث ًه غزً وٍى ضبً وٍم ؼقً مالبؿ هً وًٍ ًٗ ال راب ف ول
آعئآوؾ هًُ ،18
وٖغف ذ الى اصباث ؤو الىائد اث والباكُ اث ف ى الل ت امله غٍت القضًم ت بـ ـ « ḏrtج غث» ṯst ،19حؿ ذ،20
 rmytعمُذ wšbt ،21وقبذ smntt ،22ؾمىدذ i3kby.t ،23بًاكبِذ ḥ3y.t ،24خاًِذ.25
ً
 ḥ3ty.wحٗبي را ٖ ً الح ؼن وألال م والكأب ت والك غب ؤى

اؾ خسضام مه ُل الى ائدين الغج ال
،

الٗوٍل والىضب ،26وٍمكً ؤن ًإحى كظلك بمسهو

ؤو الُفل

27

أو

ألاطعٕ مخضلُ ت لؾ فل ،28كم ا

FAULKNER 2007: 285 § 1975-6.
ERMAN & GRAPOW (eds.): Wb., vol.2, 74

12
13

منذ عصر الذولة الوسطي «سنوهي« كأحذ ألقاب أوزير الميت :
FAULKNER 1962: 108
FAULKNER 1962: 108.
14 PIANKOFF 1948: PL. 15, 3.
15 WERBROUCK 1938: 78; KANAWATI 1999: 130; MÜLLER 2001: 33; POSENER 2003: 120-122; ZEINELABEDEEN
;2017: 22-30
اعمان  .311 :1997آ

«.اوكإ هظا القبر البُد وامد ٖىضما غاصعا بلى

) SETHE & HELCK 1928: Vol. 1, 161 (URK

16

ال غب»
KANAWATI 2003: 130, FIG. 38; POSENER 2003: 177.
WERBROUCK 1938 : 78; MÜLLER 2001: 35, 36; ZEINELABEDEEN 2017: 25 ; NUR EL-DIN 1995: 446-447.
19 FAULKENER 1962: 307; NUR EL DIN 1995: 80-81.
20 ERMAN & GRAPOW (eds.): Wb., vol.5, 580; NUR EL DIN 1995 : 83.
21 DAVIES 1948: PL. 23, 24 ; ERMAN & GRAPOW (eds.): Wb,. vol.2, 417/14.
22 ERMAN & GRAPOW (eds.): Wb., vol.1, 373 (Dyn. 19); NUR EL DIN 1995: 84.
23 ERMAN & GRAPOW (eds.): Wb., vol.4, 136 (Pyr. Text) 1366, 1997; NUR EL DIN 1995: 84.
وهً ؾُضاث بمسهو ؾُضة واقفت ؤو جالؿت) 24 ERMAN & GRAPOW (eds.): Wb., vol.1, 34/14,15.
17
18

ERMAN & GRAPOW (eds.): Wb., vol.3, 7.
ERMAN & GRAPOW (eds.): Wb., vol.3, 6 - 7/ 1 AR, 40, 41; FAULKNER 1962: 180; MR: CT vol.4 , 373; Pyr.
وهظا املسهو ًسخل ًٖ  ḥciأو  ḥccyوحٗنى الؿٗاصة والفغخت و بتهال179 § 2112. .
25
26

ERMAN & GRAPOW (eds.): Wb., vol.3, 7/2, 3.
ERMAN & GRAPOW (eds.): Wb., vol.3, 7/12 (Pyr.. gr.).
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ف ى مقب رة بُب ى ٖ ىش م ً مي ر ،وك ظلك مقب رة ؤمىمد اث ٖه غ املل ك جد خمـ الثال ث ،29آوٍُل ق ٖل ى الى ائدين الغج ال
ً
 ḥ3tyw.iحٗبي را ٖ ً الح آؼن وألال م مله ِبت امل وث والخؿ اعة مى ظ ٖه غ الضول ت
الوؾُى ،30وحٗنى هاالء الظًً قلوبهم مخإملت مً الحؼن وفى خالت عزاء.
-

النادبون

i3kbw

ُ
ً
حٗنى الىدُب والٗوٍل بهوث مغجف٘ حٗبيرا ًٖ الحؼنآ ،31وق ض اؾ خسضمذ بمسه و الٗين الباكُت مى ظ ٖه غ
.32 i3kb

ألاؾغة الٗكغًٍ

النائحون  /الناحبون

imw

ؤو ك ظلك ج إحخ بمسه و الٗ ين الباكُ ت
ؤ آو الىدُب .آ

النائحون

irtyw

ُ
 ،33ؤؾ خسضمذ ه ظا الكلم ت للخٗبي ر ٖ ً الغز اء والخنه ض

34

وقض جإحخ الكلمت بمسهو البًُت الفاؾضة ،35بمٗنى الخؿاعة وفقض ال الى.
،

الباكون
ُ
وكظلك جكخب بككل مسخل فى الٗهغ املخإزغ والبُلمى

 rmwوبالمغة القبطية ،36 kopt: SRMϵIH, BϵPMH
 rmwالباكين.37

ً
لقض اؾخسضم املهغى القضًم مهُلحا ملكان الحضاص املإجم وقض خضصا بمسهو املن لآ
وق ض طك غ ج اعصهغ ؤنه ا حٗن ى مقب رة ،38ك ظلك كلم ت

،ḥ3t

 i3kby.tوق ض طك غ ف ى  Wbؤنه ا حٗن ى الٗ الم

لازغ.39

مناظش النائحين
حٗ ضصث الوز ائق الت ى ن وعث مى اْغ الى ائدين م ً الغج ال ٖل ى ؤق ل جق ضًغ مى ظ ٖه غ الضول ت القضًم ت ،ب ل ؤن لق ب
املكغف ٖلى الىائدين لم ًٓهغ ختى لان ب آال ف ى ٖه غ الضول ت القضًم ت

،

imy-

DAVIES & GARDINER1915: PL. II.
ERMAN & GRAPOW (eds.): Wb., vol.3, 7/9, 10; GARDINER 1973: 580.
31 ERMAN & GRAPOW (eds.): Wb., vol.1, 34/9; FAULKNER 1962 : 32; GARDINER 1973: 551/ D. 3.
32 ERMAN & GRAPOW (eds.): Wb., vol.1, 34/8.
33 ERMAN & GRAPOW (eds.): Wb., vol.1, 77, (MR), / 4; FAULKNER 1962: 18; GARDINER 1973: 553.
34 ERMAN & GRAPOW (eds.): Wb., vol.1, 116, /14 MR; FAULKNER 1962: 28; GARDINER 1973: 554.
35 ERMAN & GRAPOW (eds.): Wb., vol.1, 116/13.
ًٖ بكاء الحُواهاث 36 ERMAN & GRAPOW (eds.): Wb., vol.2, 417/16; FAULKNER 1962: 149.
وجسخل
29
30

FAULKNER 1962: 149; BUDG 1967: 467/14.
GARDINER 1973: 580.
39 ERMAN & GRAPOW (eds.): Wb., vol.1, 34/16.
37
38
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« ḥ3t n šnḏyاملؿ بول ٖ ً الح ؼن لش جغحى ألاكاؾ ُا» خُ ث
 ،40 r ḥ3tywك ظلك لق ب
ُ
ً
ًُهوع عجال مؿبوال ًٖ ملموٖت مً الؿُضاث وبٌٗ الغجال الواقفين فى خالت خؼنآ وقض جغجمد وٍلؿونآ
».41«Captain: Mourning of the two Acacias

الذولت اللذًمت
مىٓغ مً مقبرة ؤًضو بالجي ة ٖه غ ألاؾ غة الؿاصؾت ،باملقه وعة ٖل ى الح ائِ الك مالي م ً ال ضازل خُ ث ًٓه غ
فى املىٓغ مويوٕ موكب وَقوؽ الضفً وٖلى الجاهب الكغ ي ًوجض نفين مً الغجال الىائدين كالخالى :آ
ً
ً
الصف الاول ًهوع زمؿت عجال ًغجضون باعوكت ق ٗغ قهيرة وم ع قهير ،ألاول م ً الِؿ اع واقف ا مخله ا بل ى
الِؿ اع ٌك ض ق ٗغ عؤؾ د م ً ألام ام بُ ضا الِؿ غىآ ،الث اوى ًلق ى ؾ اقُد ٖل ى ألاعى وَؿ دىض ٖل ى ألاعى بظعاٖ د الُمن ى
بِىم ا الِؿ غى ًً غب به ا ٖل ى وجه د وعبم ا ً إحى بالغم ل م ً ألاعى ٖل ى عؤؾ د ،ؤم ا الثال ث ًخوؾ ِ املىٓ غ وطعاُٖ د بل ى
ؤٖل ي وَك ض ق ٗغ عؤؾ د بكلخ ا ًضً د وٍىٓ غ للُم ين ،الغاب ٘ مىدن ي ًً غب بُ ضا الُمن ي املقبوي ت ٖل ى عؤؾ د م ً ألام ام،
الخامـ ًخلد بلى الُمين وًٍغب ٖلى ؤم عؤؾد بُضا الُمنى ،وَك ير الىو بلى« I it (m) mrwt :آًا ؤباها املدبوب» عبما
ؤبىائد ؤو زضمد املقغبين .آ
[ شك ـ ـ ـل .42]4

ً
الصــف الثــا م ً مىٓ غ م ً مقب رة بً ضو ًمث ل زمؿ ت عج ال ؤًً آا ًغج ضون باعوك ت ق ٗغ قه يرة وم ع قه ير،
ألاول ٖل ى الِؿ اع ًً غب ٖل ى عؤؾ د بُ ضا الِؿ غى آوٍق وم الث اوى بمالمؿ ت ً ضا الُمن ى بِىم ا ً ضا الُمن ى ًغب ذ بُ ضا ٖل ي
ألاعى ْهغا وعؤؾد بل ى الخل ٌك ض ج ؼء م ً ق ٗغا لٖل ي بِىم ا ًد اولآ الغاب ٘ ؤن ٌك ض م عا
طعإ ػمُلد ،الثالث ٖلى آ
ً
ؤم ا الخ امـ فُمثلد واقف ا ًً غب جبهخد بقبًت ً ضا الِؿ غى وَكير ال ىو بل ى»”i n nb.i iti n.k w(i)”»:آً ا ؾ ُضى
زظها مٗك [شك ـ ـ ـل .43]0
مىٓغ مً مقبرة ؾىفغو بوى قذ .بف مً ٖهغ ألاؾغة الؿاصؾت مً خفائغ موعجان بضهكوع مغؾوم ٖلى
جؼء مً جضاع مً الحجغ الجيرى امللونًٓ ،هغ فى اله الثاوى والثالث بقاًا مىاْغ موكب الضفً والغخلت الىُلُت
واملىٓغ مهكم وغير واض لكً ًوض ؤهد ٖىض مقضمت املغكب اله يرة ألاولىً ،وجض عجالن جالؿان فى خالت الغز اء
والحؼن ألاًضى ٖلى الهضع .وفى اله الغاب٘ ٖلى القاعب الثاوى الظى ًدمل جاب وث املخوفى عجل واق فى خال ت مً
الكضع والحؼن زل الىائدت «جغث» [شكل  :3أ  ،ب].44
مىٓ غ م ً مقب رة «بُب ى ٖ ىش» م ً مي ر بإؾ ُوٍٖ ،ه غ ألاؾ غة الؿاصؾ ت ًه وع املىٓ غ املوك ب الجى ائؼى ل ضفً
املخوفى وفى املىٓغ ملموٖت مً القغابين املقضم ت ؤؾفلها زوع مقُض ملقى ٖلى ألاعى وزلفد عجل ًغف٘ طعاُٖ د بلى ؤٖلي
ولكً لِـ مواػٍان للكخ [ شكل  ،45]1وعف٘ الظعاٖين بلى ؤٖلي هو مهُل للحؼ آن  ،46 ḥ3yكما جاء فى هو ألاه غام

ERMAN & GRAPOW (eds.): Wb., vol.1, 7/9; FISHER 1976 : 44.
SIMPSON 1976: 6.
42 SIMPSON 1976: FIG. 34, 45: 22= PM, III, 2, part II: 185, 186.
43 SIMPSON 1976 : PL. 34-35: 22.
44 BORCHARDT 1964: 197-199, 1776, TAF. 105/1776.
45 KANAWATI 1999: FIG. 38: 130.
46 ERMAN & GRAPOW (eds.): Wb., vol.3, 7/2.
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« pyr. §1791به د ؤه ذ م ً ًد ؼن – ًى ضب ٖلُ د» ،وه و ألاه آغام « §2112ؤه ا خؼه ذ  /ه ضبخك ٖى ض املقب رة،47»...
ومً املمكً ؤن جكون للغقو الجىائؼىآ.48
مىٓغ مً مقبرة بًبى بضًغ الجبراوى – ؤؾُوٍ  /ألاؾغة الؿاصؾتً ،هوع املىٓغ فى زالر نفوف مواكب الضفً
اًًا .49آ
ووحب الخابوث وٍخقضم املوكب زالر عجال عافعى ألاطعٕ بلى ؤٖلى زم عجلين بُنهما امغؤة عافعى طعٕ ًآ
آ

الذولت الوسطي
ؤق اعث هه وم الخوابِ ذ بل ى الح ؼن والٗوٍ ل للغج ال  ḥ3wكم ا اؾ خسضمذ لف ٔ  ḥ3tjw-ibوحٗن ى بالفٗ ل
املك اعكت ف ى الح ؼن والك غب والٗوٍ ل ٖل ى زؿ اعة ومه ِبت امل وثُ ،51ومث ل بمسه و اله قغ ؤو الُ ائغ الج اعح وك ظلك
الحضؤة ،كما جاءث فى هو الخوابِذ «الحضؤة جىضب – هفخِـ جإحى».51
نوعث مىاْغ مواكب الضفً فى ٖهغ الضولت الوؾُخ فى مقبرة ال وػٍغ اهخ اق غ وػٍ غ املل ك ؾىوؾ غث ألاول ف ى
مقبرجد بُُبت ال غبُت  ،TT. 60خُث ْهغ الغجال والىائدون ؤزىاء ٖبوع مومُاء  /جابوث املخ وفي بل ى ال غب ،ف ى الق اعب
الثاوى ًوض قبًت الُض الِؿغي مغفوٖت لٖلى والُمنى مقبويت بلاهب الجؿم [ شك ـ ـ ـل  1ب] . 52آ

الذولت الحذًثت [ :ألاسشة الثامنت عششة[
أ -امللابش امللكيت:
لم جكً مى اْغ الح ؼن والى ائدين الغج ال قان غة ٖل ى ألاف غاص ؤو الكهىت ؤو ألابى اء وألام غاء ب ل زغج ذ ٖ ً َائفت
ً
الىائدين مً الغجال ،فقض ُ
هائدا :آ
نوع امللك ؤزىاجونآ /ؤموهدخب الغاب٘ آ
املنظش ألاول :خُث ُ
نوع املىٓ غ ألاول ف ى الحج غة الف ا ) (Aم ً املقب رة امللكُت  53،TA. 26وه و واقف ا ف ى خالت
ً
خؼن ًىعى ؤبيخد «مكذ ؤمونآ» ف ى اله ألاول بل ى الِؿ اع مغج ضًا ج ا ألاػعل مىدن ى الٓه غ وطعاٖد ألاٌؿ غ ًالم ـ طعإ
امللك ت هفغجُت ى م ً الخل ف ى خال ت م ً املواؾ اة» ،آوبل ى الِؿ اع ُ
ن وع عج ل واق ًً غب ٖل ى عؤؾ د بكلخ ا ًضً د وؤؾ فل
مىد عجل آزغ مىدنى ًًغب كظلك بُضًد ٖلى عؤؾد وطلك زل مىٓغ الىائداث ،وفى اله ألاؾفل بلى الِؿ اع ُ
ن وع
املل ك ؤزى اجونآ وم ً زلف د ػوجخ د هفغجُت ي ًىُٗ ان ابيخمهم ا «مك ذ آج ونآ» ،آوه آو آواق مىدن ى الٓه غ م ً الح ؼن ًً غب
بُ ضا الُمن ي ٖل ى عؤؾ د والِؿ غي جالم ـ طعإ امللك ت ألاٌؿ غ ولك ً ًُالخ ٔ ؤن ف ى ه ظا املىٓ غ ألاؾ ماء كله ا ج م تهك يرها
ن» فى هظا املىٓغ [ شكل .54]5
وكظلك لم ًٓهغ اؾم «مكذ آجو آ
املنظش الثا ي :كاهذ الحجغجان ؤلفا وجاما عبما مثلخا بىفـ املىاْغ الحؼٍىت للملك وامللكت وفق مكهض مكغع م ً
ً
ً
الحج غة جام ا ،ن وع بقاً ا ملىٓ آغ املل ك ؤزى اجونآ مىدىُ ا وػوجخ د ًىُٗ ان ؤبيخمهم ا «مك ذ آج ونآ» الت ى جغق ض ؤًً آا ٖل ى
الؿ غٍغ ولك ً ه ظا املىٓ غ ً ظكغ اؾ م ألامي رة مك ذ ؤج ونآ وَك ير ال ىو بل ىs3t nswt n ẖt.f šrt.f mkt i(tn) ms n :
)…« (…nbؤبىت امللك مً جؿضا ن يرجد مكذ ؤجونآ املولوصة  ...ؾُض»...آ[شك ـ ـ ـل  .55]6آ
FAULKENER 2007: Pyr. 1791 : 262/ utterance 632; §2112: 299, utterance 690 1.
FAULKENER 1962: 180.
49 DAVIES 1902: 8, PL. XIV.
50 FAULKENER 1962: 180; CT, vol.4, 373d, 374a.
51 CT, vol.4, 374e.
52 DAVIES 1920: PL. XVII , XIX : 20; PORTER 1985: 121/5, 6 (TT. 60).
53 REEVES &WILKINSON 2005: 118, 119.
54Web.Archive.org/web/201401427033525/http://historia-antigua.com.82/egypto/Tombarealde-Amarna19-26-14/27/2020.
55 DODSON 2004: 148.
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املنظــش الثال ـ  :ف ى هف ـ الحج غة جام ا وم ً املقب رة امللكُ ت وجه وع عز اء وهدُ ب الٗائل ت امللكُ ت لوف اة ألامي رة
مك ذ آج ون وه ى ٖب اعة ٖ ً جمث ال ب ضازل مقه وعة لألمي رة وف ى ألاؾ فل الٗضً ض م ً مسخل موائ ض الق غابينً ،خق ضم
موك ب الغز اء املل ك بىفؿ د طعاٖ د ألاٌؿ غ ًالم ـ جؿ ضا ؤم ا ال ظعإ ألاًم ً فغبم ا لٖل ي ٖى ض عؤؾ د وم ً زلف د ػوجخ د
هفغجُتي وبىاجد الثالزت وكظلك بٌٗ الىائداث [شك ـ ـ ـل  .56]7آ
آ

ب -ملابش النبالء:
ُ
نوع الغجال الىائدين فى مقابغ الىبالء فى ٖهغ ألاؾغة الثامىت ٖكغة فى َُبت ال غبُت مً يمً مىاْغ مواكب
الضفً والجىاػة والُقوؽ املهاخبت لها هى :آ
ى عبم ا ف ى
مغة ؤز غ آ
مىٓغ مً مقبرة «جحوحخ»  TT.45وجغج٘ بلى ٖهغ امللك ؤموهدخب الثاوى ولكنها اؾخسضمذ آ
آ
نهاً ت ٖه غ ألاؾ غة الخاؾ ٗت ٖك غة لحح وحخ ؤم خ ب ،واملىٓ غ م ً الح ائِ الك غ ى الجاه ب الجى وبى للمقه وعة وٍه وع
الىائدين مً الغجال وٖضصهم زالزت زل القاعب الظى ًدمل الخابوث مباقغة وهم عبما مً ؤبى اء املخ وفى ؤو ؤن ضقائد
م ً َبق ت الى بالء فالغج ل ألاول طعاٖ د ألاٌؿ غ ٖل ى وجه د وعؤؾ د والث اوخ وٍ ضا ؤم ام وجه د ؤم ا الثال ث ًغف ٘ طعاُٖ د م ٘
وي٘ ًضا الُمنى ٖلى الباعوكت ٖىض ؤطهد [شك ـ ـ ـل  .57]8آ
ٌ
مىٓ غ م ً مقب رة «خ ويآ» ٖ TT.54ه غ ألاؾ غة الثامى ت ٖك غة ،عبم ا املل ك جد خمـ الغاب ٘ وؤُٖ ض اؾ خسضمها ف ي
ٖه غ ألاؾ غة الخاؾ ٗت ٖك غة م ً خو ًُ ض ي ق ا بن عا وٍه وع ؤزى ين م ً ؤبى اء املخ وفى الى ائدين زل الخ ابوث
مباق غة ألاول ًىدن ى فًُ غب عؤؾ د بُ ضا الِؿ غى بِىم ا الُمن ى جالم ـ م ازغة الق اعب ،زلف د ألاب ً لاز غ عؤؾ د لٖل ى
وٍىٓغ لٖلي وًٍغب عؤؾد بُضا الِؿغى ًلُم ٖلي عؤؾد [شك ـ ـ ـل .58]9
مىٓ غ م ً مقب رة «مىى ا» ٖ TT. 69ه غ املل ك جد خمـ الغاب ٘ ف ى مىٓ غ املوك ب الجى ائؼي ؤم ام إلاله ت خخد وع
ؾ ُضة ال غب ف ى اله الت الثاهُ ت ٖل ي الجاه ب الك غلُ ،
ن وع ؤزى ان م ً الغج ال ف ى خال ت ؾ ير ًغفٗ ون ألاً ضي بل ى ؤٖل ي
ً
صلُال ٖلى الحؼن والغزاء وزلفهم ألابىاء [شك ـ ـ ـل  .59]42آ
مىٓغ مً مقبرة الوػٍغ «عٕ مـ» ٖ TT.55هغ امللك ؤموهدخب الثالث وؤموهدخب الغاب ٘ ٖل ى الح ائِ الجى وبى
الىه الٗل وى وزان ت بٗ ض مىٓ غ ٖ ضص ؾ خت ٖك غة عج ًال ًقوم ون بدم ل ألاز ار الجى ائؼىآُ ،
ن وع ٖ ضص زماهُ ت م ً
الغج ال ف ى ملم وٖخين ألاول ي بك كل وهى ضام عا ي عبم ا م ً ألابى اء ألان ضقاء وألاق اعب ًقوم ون بالغز اء للمخ وفى وَك ير
ال ىو بل ى )ḳ3 b3w.k mi pt mn mnw.k i Rc ms( :ؤي «عوخ ك ٖالُ ت مث ل الؿ ماء وؤٖمال ك زابخت «بً ا عٕ م ـ»،
وم ً خُ ث جهوٍ غ الوي ٘ فامللموٖ ت ألاول خ ُ
ن وعث ف ى خال ت خ ؼن بوي ٘ ألاً ضى ٖل ى الف م ؤو ال غؤؽ ؤو الوج د ،ز م
امللموٖت الثاهُت كاهذ ألاطعٕ بلى ؤؾفل [شك ـ ـ ـل  .61]44آ
مىٓ غ م ً مقب رة «خوٍ ا» ف ى ج ل الٗماعه ت ٖ TA 1ه غ املل ك ؤزى اجونآً ،ه وع مى اْغ ال ضفً وؤصاء الُق وؽ
الجىائؼٍ ت ؤم ام املومُ اء بِىم ا ؤٖل ي بل ى الُم ين ًه وع ز الر عج ال ًخله ون بل ى الِؿ اع ًغج ضون امل ع الُوٍ ل ًغفٗ ون
ً
ؤًضيهم الُمنى بلى ٖلى الغؤؽ وكإهد ًًغب عؤؾد حٗبيرا ًٖ الحؼن ؤمام مومُاء املخوفى [شك ـ ـ ـل .61]40
.

Web.Archive.org/web/201401427033525/http://historia-antigua.com.82/egypto/Tombarealde-Amarna19-26-14/27/2020.
57 DAVIES 1948: PL. V: 1, 2; PM. I, part 1: 85, TT. 45.
58 MANICHE 1988: FIG. 32; PM. I, part 1: 104, 105, TT. 54.
59 HAWASS & MAHER 2002: 39, PL. L.A; PM. I, part 1, 135, TT. 69.
60 DAVIES 1941: 23, PL. XXII, XXIII; LANG & MAX (eds.) 1985: TAF. XXIX: Nr. 171; PM. I, part 1: 105, 106,
TT. 69.
61 DAVIES 1905: PL. XXII.
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بضًغ املضًىت ٖهغ ألاؾغة الثامىت ٖكغة ،مً مىاْغ املوك ب الجى ائؼى
مىٓغ مً مقبرة ؤمىمداث عقم  TT. 340آ
ً
62
باله ألاٖل ى عج ال عافع ى ألاً ضى بل ى ؤٖل ى صل ُال ٖل ى الح ؼن وم ً زلفه م مىٓ غ الىائد اث  ،وٍه وع مىٓ غ آز غ غي ر
كامل مً هفـ املقبرة فى مىاْغ وحب الخابوثُ ،
ن وع ؤٖل ي بل ى الُم ين ف ى نهاًت اله ؾ ُضاث جالؿ اث زلفه م عج ل
ًللـ فى هفـ الوي٘ عبما هو املكغف ٖلى الىائداث [شك ـ ـ ـل .63]43
مىٓ غ م ً مقب رة هفغخخ ب ٖ TT. 49ه غ نهاً ت ألاؾ غة الثامى ت ٖك غة للغخل ت الىُلُ ت ملوك ب ال ضفً م ً الب ر
ً
الكغ ى بلى البر ال غبى ،خُث ُ
نوع فى ألاٖلى ٖ ضص ؾ خت م ً الغج ال خلُق ى ال غوئؽ ًغج ضون م عا ًه ل بل ى الغكبت م ٘
بٌٗ ألاعصًت ٖل ى الكخ  ،ألاولآ م ً الِؿ اع طعاٖ اا ممخ ضجان لألم ام ،الث اوى ًً غب بظعاٖد الُمن ى ٖل ى عؤؾد والِؿ غى
بلى ألامام وهو ًغجضى باعوكت قٗغ جيؿضل ٖلى الكخ  ،وؤما الثالث ًًغب بظعاُٖد ٖل ى عؤؾد ،الغاب ٘ ًغف ٘ طعاُٖد بل ى
ؤٖل ى ،الخ امـ ج الـ ٖل ى ألاعى ًً غب ٖل ى عؤؾ د بُ ضا الُمن ى والؿ اصؽ واق ًغف ٘ طعاٖ د الُمن ى بل ى ؤٖل ى
والِؿغى جمخض لألمام والكل ًخلد بلى القاعب الظى ًدمل جابوث املخوفى [شك ـ ـ ـل  64]41آ
ً
مىٓ غ م ً مق برة خ وع مد ب ف ى مى ٖه غ نهاً ت ألاؾ غة الثامى ت ٖك غةً ،ه وع ٖ ضصا م ً الجواؾ ق ممل اة
ً
بالقغابين ،خُث ًٓهغ الثالزت منها ٖلى الِؿاع وبُنها ؤفغٕ مً الىسُ لًُ ،وج ض زالزت م ً الى ائدين ألاول بل ى الِؿ اع واقف آا
ؤم ام مائ ضة ق غابين آوعؤؾ د مغفوٖ ت للخل بِىم ا طعاٖ د ألاًم ً لٖل ى والِؿ غى ًً غب به ا ٖل ى عؤؾ د ،الث اوى ف ى
الجوؾ ق الث اوى ًه وع عج ل عاك ٘ عؤؾ د مغفوٖ ت للخل وطعاُٖ د ألازى ين بل ى ؤٖل خ ف ى اجل اا عؤؾ د ،بِىم ا الثال ث عاك ٘
ً
ًثنى جؿضا بلى ألامام وًٍغب وجهد بُضًد حٗبيرا ًٖ الحؼن والٗوٍ ل [شك ـ ـ ـل  .65]45آ

مناظش النائحين في عصش الشعامست الاسشجين 02 & 49
مىٓ غ م ً مقب رة «عوي»  TT. 255طعإ ؤب و الىل ا عبم ا ٖه غ خ وع مد ب ؤو بضاً ت ألاؾ غة الخاؾ ٗت ٖك غة،
ً
ًه وع املىٓ غ موك ب ال ضفً وو حب الخ ابوث وب د املومُ اءُ ،
ؤوال زماهُ ت عج ال م ً ألان ضقاء وألاق اعب م نهم م ً
ن و آع آ
ًً غب بُ ضا ٖل ي جبهخ د عؤؾ د لُسف خ صم وٕ ُٖيُ د ،وم نهم م ً ًً ٘ ً ضا ؤؾ فل ال ظقً ؤو ؤؾ فل الوج د وٍٓه غ ف ي
ً
املىٓ غ ؤهاق ت ه االء الغج ال م ً َبق ت الى بالءُ ،
ون وعآ زاهُ ا الخ اصم ال ظى ًق زل الىاصب اث بلاه ب الثي ران ًً غب
عؤؾ د وٍب ضو ؤه د م ً َبق ت الى ائدين خُ ث ً غبِ عؤؾ د بك غٍِ ،آوزل الىاصب ت  ḏrtyعج الن عبم ا م ً ؤبىائ د ًً غبان
عئؾهم [شك ـ ـ ـل  :46أ ،ب].66
ً
مىٓغ مً مقبرة «ؤمون بم ببذ» ٖهغ امللك ؾُتي ألاو آل ً TT.41هوع املىٓغ الكاهً املغج ل ؤم ام املخ وفى واقف ا
وٍٓهغ فى اله ألاٖلى الؿُضاث الىائداث ،ؤما فى اله الث اوى فخٓه غ ؤوي إ مسخلفت للى ائدين الغج ال ب ين م ً ه و
ً
عاك ٘ ًغف ٘ ألاً ضى لٖل ى ،وم ً ًً غب ٖل ى عؤؾ د بةخ ضى طعاُٖ د ؤو ب الزىين مٗ آا ،وم ً ًً غب وجه د م ً ق ضة ألال م
ً
والحؼن ،واملىٓغ ٌٗ بر ؤن هىا فغٍقا مً الىائ دين ًق وصهم عجل واق فى الوؾِ [شك ـ ـ ـل .67]47
مىٓ غ م ً مقب رة «هس ذ ؤم و آن»  TT.341م ً القغه ت املك غف ٖل ى مائ ضة قه غ املل ك عمؿ ِـ الث اوىً ،ه وع
ً
املىٓغ ٖلى الحائِ الكغ ى مً مىاْغ املوكب الجىائؼى جابوث املخوفى بضازل قاعب مدموال ٖلى ؤكخاف الخضم والكهىت
ً
ً
جماما ًهوع عجل الجؿم ُ
نوع بالجاهب بِىما الهضع مً ألامام عافٗا ًضًد بلى ؤٖلى لًُغب بها عؤؾد
وفى وؾِ املىٓغ
ً
ً
ً
خؼه ا ٖل ى الفقُ ض وٍق ؤمام د َف ل ف ى مغخل ت الُفول ت ٖاعٍ ا ف ى خال ت ؾ ير ًً غب ؤًً آا ٖل ى عؤؾ د بكلخ ا ًضً د ٖل ى
CHERPION 1999: PL. 14, 15; PM. I, part, 1: 407, TT. 340.
CHERPION 1999 : PL. 31.
64 ERMAN 1971: 320, Nº.1; SERINO 2003: 116; KENT & WEEKS 2005: FIG. 29; PM. I, part 1: 91/4, TT. 49.
65 MARTIN 1989: 123, PL. 20-a.
66 ERMAN 1971: 320, Nº.1; SERINO 2003: 114; PM, part 1: 339.
67 MANNICHE 1988: FIG. 55.
62
63
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عؤؾ د ،وه ظا ً ضل ٖل ى مك اعكت ألاَف ال اله اع ف ى ٖملُ ت الى ائدين للى ضب والٗوٍ ل وألازى ان ًغبُ ان عؤؾ مهما بك غٍِ
[ شكل .68]48
ألاه ،
مىٓغ آزغ مً هفـ املقبرة ًهوعآ الىدُب والحؼن ٖلى ٖضص ؤعبٗت عجال مً ؤزوجد والجمُ٘ ؤًضيهم ٖلى آ
الوجد ،ألاطن والفم بِىما ألازير ًضًد ٖلى الغؤؽ وزلفهم ػوجخد [شك ـ ـ ـل  .69]49آ
مىٓ غ م ً مقب رة «عٖ و بً ا» ف ى مى عئ ِـ امليك ضًً ف ى مٗب ض بخ اح نهاً ت ٖه غ ألاؾ غة الخاؾ ٗت ٖك غة ًه وع
مى اْغ و حب الخ ابوث والىائد اث بل ى ؤٖل ى ،ؤم ا اله ألازي ر ًه وع الكهى ت زل ػوجخ د م وث بم وٍ ا ،ز م الىائد اث
الؿ ُضاث ز م الغج ال الى ائدين ه م ؾ خت عج ال ألاول والث اوى ف ى ألام ام كه م ً ؤزى ين ًً ٘ ؤخ ضهم الُ ض ٖل ى الف م
ولاز غ ٖل ى قلب د وك ظلك الثال ث والغاب ٘ بِىم ا الخ امـ عؤؾ د مغفوٖ ت بل ى ال وعاء وًٍ غب بُ ضا الُمن ي ٖل ى عؤؾ د
والؿ اصؽ ن بى ف ى مغخل ت الُفول ت ًغج ضى هف ـ امل ع الُوٍ ل له م وٍ ضا الِؿ غى ٖل ى وجه د وعؤؾ د بِىم ا الُمن ى ٖل ى
القلب [شك ـ ـ ـل  .71]02آ
آ

مناظش النائحين في كخاب املوحي

ٌٗخب ر كخ اب امل وحخ م ً الكخ ب الهامت ف ى الٗ الم لاز غ ف ى مه غ القضًمت ُوَؿ مى  t3 mḏ3t nt pri.t m hrwؤى

كخ اب الخ غو ف ى النه اع أو  r3 m prt m hrwالخٗوٍ ظة للخ غو ف ى النه اع ،71واؾ خوىى ه ظا الكخ اب افك اعا ملؿ اٖضة
املخ وفى ف ى خُاج د ألاز غى ب ين جم وٕ الك ٗب امله غى الق ضًم ،فٓه غ ٖل ى الخوابِ ذ ،ألاوق ابتي ،املومُ اواث ،ألاقىٗ ت
والب رصى ،وؤؾ خمغ خت ى الٗه غ الُوه اوى الغوم اوى بإٖخب اع ؤه د ؾِؿ اهم ف ي بٖ اصة ال والصة وبؾ خمغاعٍت الحُ اة ألاز غى
والحماًت مً قضع املوث ،72وٍخمي كخاب املوج ى  BD.بالٗضً ض مً الفهول التى مواكب الضفً منها:
 ،73Ch.1, Ch.17, Ch.151, Ch.154ومً ؤهم هظا الفهول الفهل ألاول والفهل الؿاب٘ ٖك آغ م ً كخ اب امل وحى
نوع فى البرصًاث كاالحخ :آ
الظى ُآ
مىٓ غ م ً بغصًت «ه و هف غ« »BM. 1991 hw-nfrوجغج ٘ ال ي ٖه غ املل ك ؾ ُتي ألاول ألاؾ غة الخاؾ ٗت ٖك غة،
املىٓ غ ؤزى اء ؤصاء َق وؽ ف خذ الف م ؤم ام املقب رة ٖل ى مومُائ د وػوجخ د «هاق ا» وؤبى د ف ى خال ت عز اء وم ً مى اْغ الفه ل
ألاول لكخ اب امل وحى ،ز م مىٓ غ و حب الخ ابوث ،وؤم ام الىائد اث ُ
ن وع زالز ت عج ال م ً َبق ت الى بالء ًغج ضون مالب ـ
بًُاء مهىضمت وباعوكت قٗغ جهل بلى الكخفين عبم ا م ً ؤبىائد ؤو ؤن ضقائد ألاول ًق غؤ م ً لفت ب غصى وألازى ان ًً غبان
ً
بالُض الِؿغى ٖلى عؤؾمهما والُمنى بلى ؤؾفل حٗبيرا ًٖ الحؼن [شك ـ ـ ـل  .74]04آ
مىٓغ مً بغصًت «قنن ٕ»آمخد لُضن  Leyden T.2م ً ألاؾ غة الخاؾ ٗت ٖك غة ًه وع املىٓ غ ٖ ضص ؾ خت م ً
الىبالء فى خالت ؾير فى زُاب مهىضمت الُض الِؿغى مقبويت ٖلى الهضع بِىما الُمني جمؿك بها [ شكل  .75]00آ
ٖكغة هفـ املىٓغ مً الفهل ألاول مً
مىٓغ مً بغصًت «آوخ» باملخد البرًُاوخ ٖ BM.هغ ألاؾغة الخاؾٗت آ
كخ اب امل وحى وبٗ ض و حب الخ ابوث ًوج ض ٖ ضص زماهُ ت عج ال م ً ألاق اعب وألان ضقاء ف ى زُ اب مهىضم ت بًُ اء ًيخدب ون
DAVIES 1948: PL. XXV: 31 east wall; POSENER 2003: 1; PM. I, part 1, 408/409, TT. 341.
DAVIES 1948: 31: PL. XXVI west wall.
70 KITCHIN 1980: 76.
71 POSENER 2003: 153-154; SCALF 2017: 22.
72 HORNING 1999: 14-15; TYLOR 2001: FIG. 132; MUNRO &TYLER 2010: 15, 55.
68
69

 73ابراهيم .147 ،145 :2015

BUDG 1989: 460, PL. XXXVII ; SELEEM 2004: 78, PL. 7.
KISCHKEWITZ & FORMAN 1989: Nº. 35.
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وًٍ غبون ال غؤؽ وٍ ظكغ ال ىو« :آو خ م ٘ ه االء ال ظًً ًبك ون وم ٘ اليؿ اء الالح خ ًى ضبً» ،76وٍه وع املىٓ غ الغج ل ألاول
ًق ٌُ بُ ضا ٖل ي ن ضعا والث اوخ ًغف ٘ طعاُٖ د ف ي خال ت حٗب ض والثال ث والغاب ٘ ًىٓ آغا للخل والخ امـ ًً غب بُ ضا
وطعاُٖ د ٖل ى وجه د والِؿ غي حؿ ىض ال ظعإ ألاًم ً ٖى ض الك وٕ بِىم ا الؿ اصؽ ًىٓ غ للخل وطعٖ اا مخ ضلُان بل ى ؤؾ فل
والؿاب٘ ًًغب ٖلى عؤؾد والثامً ًًغب ٖلى وجهد وٍىٓغ فى إلاجلاا املٗاكـ هاخُت الخابوث [شك ـ ـ ـل  .77]03آ
آ

العصش املخأخش
لوخ ت م ً الٗه غ الفاعس ى ألاول ل آز ذ م ً مى ٖ ام  482ل .م بمخد ب غلين ،وه و لخ ض الؿ وعٍين ال ظًً
ٖاقوا فى مى وجإزغوا بالضًاهت املهغٍت القضًمت وزانت ٖباصة إلالد اوػٍغ مً خُث ؤصاء الُق وؽ الضًيُت الجىائؼٍت
وزانت الخدى ُِ والى ائدين والىاصب اث م ً ق اعب وف ى اله ألازي ر م ً اللوخ ت مىٓ غ لغج ل طو ق ٗغ قهير ف ى خالت
ؾير ًًغب بكلخا ًضًد ٖلى عؤؾد وٍوض بهد مً َبقت الىائدين [شك ـ ـ ـل .78]01

الخاتـــــــــــمة
-

-

ؤن لقب  imy-r ḥ3tyهو اللقب الوخُ ض ال ظى ْه غ ف ى الحً اعة امله غٍت ٖه غ الضولت القضًمت خت ى لان
ً
مكغفا ٖلى َبقت الىائدين.
آ
وَكير بلى ؤن هىا
مى اْغ الى ائدين الغج ال ب ضؤث ف ى الٓه وع مى ظ ٖه غ الضولت القضًم ت زان ت ٖه غ ألاؾ غة الؿاصؾ ت ٖل ى ؤق ل
جقضًغ وؤؾخمغ ختى نهاًت الٗهغ الفغٖووى.
اْغ
كاه ذ مواك ب ال ضفً مه وعة والغخل ت الىُلُ ت م ً الك غل بل ى ال غب ف ى ٖه غ الضول ت الوؾ ُى ولك ً مى آ
ً
جضا فى ٖهغ الضولت الوؾُخ.
الىائدين الغجال كاهذ قلُلت آ
ؤن َبقت ألابىاء وألانضقاء وألاقاعب الظًً ًٓهغون فى خالت خؼن وبكاء ؤو عزاء مٗب رًً بدغكاث ألاً ضى ول ت
الجؿ ض ٖ ً ه ظا الح ؼن ،وٍٓه غون ف ى ؤبه ي ألاهاق ت والغفاهُت والهى ضام ف ى مالب ـ بًُ اء والت ى ج ضل ٖل ى جل ك
الُبقت مً الىبالء وألاقغاف.
ًخض مً البدث ؤن الٗوٍل والبكاء والغزاء ال ًقخهغ ٖلى َبقت الىائدين فقِ كدغفت.
هى ا خت ي لان مىٓ غان فق ِ ٌٗب ران ٖ ً ؤق را ألاَف ال ال ظكوع ف ى ٖه غ الغٖامؿ ت ف ى ٖملُ ت الى ضب
والٗوٍل [ شكل .]21 &48
ؤن خغكت عف٘ الظعاٖين ؤو الُض املقبويت ٖلى الهضع بِىما لازغي مغفوٖت بلى ؤٖلى كاهذ مً حٗبيراث الحؼن
والغز اء ؤو م ضح املخ وفى وطك غ ؤٖمال د امللُ ضة ٖل ى ٖك ـ عف ٘ ال ظعاٖين لٖل ي للفغخ ت وألابته ال وال غقو

والؿٗاصة فى فٗل  79 ḥcyأو كممة  ḥccwyوحٗنى الؿٗضاء واملبخهجين والفغخين.80
 جهوٍغ قغٍِ مغبوٍ ٖلى الجبهت عبما ًمي الىائدين مً الغجال فى ٖهغ الغٖامؿت [ شكل 16آ&آ.]18ً
 ج غى الباخث ت ؤن مك ان الح ضاص امل إجم َبق ا للمه غٍين الق ضماء ه و كلم ت  ḥ3tأو  i3kbtبمسه و املن لولِـ كما طكغ بمٗنى املقبرة ؤو الٗالم لازغ.
FAULKENER 1998: PL. 5, Ch.1: 35, 142, 150.
FAULKENER 1998 : PL. 5, Ch.1; Kanawati 1999: PL. 43 ; SELEEM 2004: 124, PL. 6.

76
77

الصيفي .35-16 :2013
78
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ERMAN & GRAPOW (eds.): Wb. vol.3: 41/ 1, 2 ,4 ,8.
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[شكل ]0

[شكل ]1

منظش النائحين الصف الاول من ملبرة اًذو /أسشة  / 6الجيزة
SIMPSON 1976 : FIG. 34

منظش من ملبرة اًذو الصف الثا ي/الاسشة  / 6الجيزة
SIMPSON 1976 : FIG. 34

[شكل  - 3أ]

[شكل  – 3ب]

منظش من ملبرة سنفشو ا ي شت اف/اسشة /6دهشوس

منظش من ملبرة سنفشو ا ي شت اف/اسشة /6دهشوس

BORCHARDT 1964 Nr: 1776, TAF. 105

BORCHARDT 1964: 198

[شكل  – 4ب]

[شكل  - 4أ]

منظش من ملبرة بيبي عنخ /أسشة  /6مير – أسيوط
KANAWATI 1999 : FIG. 38: 130

منظش من ملبرة انخف اكش TT.60 /
DAVIES 1920 : PLS. 18- 19

[شكل ]6
[شكل ]5

منظش من ملبرة امللك اخناجون بالعماسنت حجشة جاما /

منظش من ملبرة امللك اخناجون من جل العماسنت الحجشة الفاTA. 26 /

TA. 26

شكرى :1976لوحة .77

DODSON 2004: 148.
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[شكل ]7

[شكل ]8

منظش من ملبرة امللك اخناجون بالعماسنت الغشفت جاما TA. 26 /

منظش من ملبرة جحوحي/أسشة TT.45 18

Web.Archive.org/web/201401427033525/http://historiaantigua.com.82/egypto/Tombarealde-Amarna-19-2614/27/2020.

DAVIES 1948 : PL. V, 1- 2

[شكل ]9

[شكل ]17

منظش من ملبرة حوي /عصش جحخمس الشابعTT. 54 /

منظش من ملبرة مننا /جحخمس الشابعTT. 69 /

MANICHE 1988: FIG. 32.

HAWASS 2002 : PL. L. A.

[شكل ]11

[شكل ]11

منظش من ملبرة سع مس  /امونحخب الشابعTT. 55 /

منظش من ملبرة حويا  /جل العماسنت TA.1 /

DAVIES 1941: PL. XXII- XXIII.

DAVIES 1905: PL. XXII.
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[شكل ]11

[شكل ]14

منظش من ملبرة امنمحاث /دًش املذًنتTT. 340e /

منظش من ملبرة نفش حخب/عصش أي وحوس محب/

CHERPION 1999: PL. 31.

TT.49
ERMAN 1971 : 320, 321, N . 1
O

[شكل ]15

[شكل  - 16أ]

منظش من ملبرة حوس محب/منف

منظش من ملبرة سويTT.255

MARTIN 1989 : PL. 123.

ERMAN 1971 : 320, 321, NO. 2.

[شكل ]17
[شكل  - 16ب]

منظش من ملبرة امون ام ابت/عصش سيتي الاول

منظش من ملبرة سويTT.255

TT. 41

SERINO 2003: 114.

MANNICHE 1988 : FIG. 55

[شكل ]18
منظش من ملبرة أمون نخت TT. 341
DAVIES 1948 : PL. XXV , (EAST WALL).

[شكل ]19

منظش من ملبرة أمون نخت
TT. 341
DAVIES 1948 : PL. XXVI – WEST.
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[شكل ]17

[شكل ]11

منظش من ملبرة سعوي من منف /سمسيس الثا ي

منظش من بشدًت هو نفش BM: 9901

KITCHIN 1980: 76.

[شكل ]11

[شكل ]11

منظش من بشدًت آ ي BM: 10470

منظش من بشدًت كن نا
LEYDEN: T.2

[شكل ]14
منظش من لوحت ملبرة آخت من منف /العصش الفاسس ى BERL:7707
BERL: 7707
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